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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการด าเนินงานตามยุทธศาสตรข์ององค์กรรุ่นที่ 1”  

 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นการบริหารองค์กรทีเ่น้นการใช้กลยุทธ์เพ่ือบริหาร
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรในเชิงป้องกันความเสี่ยงมากกว่าการแก้ปัญหาจากความเสี่ยงในภายหลัง จึงถือเป็น 
“การบริหารเชิงอนาคต (Future Management)” เนื่องจากการด าเนินงานตามปกติขององค์กรจะมุ่งเน้น
การบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ขององค์กรเป็นหลัก แต่การบริหารความเสี่ยงมุ่งเน้นการปิด
จุดอ่อน (ความเสี่ยง) ที่จะส่งผลให้องค์กรไม่สามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ขององค์กร 
หรือในระดับกระบวนการและขั้นตอน โดยการก าหนดกลยุทธ์ และปรับเป็นแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม 
(Action Plan) ต่อไป การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นวิธีการที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลักดันให้องค์กร
ด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในทุกๆ ยุทธศาสตร์ได้ในระดับทีสู่งขึ้น  

นอกจากนั้น “การบริหารความเสี่ยง” ยังเป็นกิจกรรมในการประเมินองค์กร เช่น การประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public 
Management Quality Award: PMQA) ของ กระทรวง ทบวง กรม รวมถึงการประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Core Team) ของหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานที่อยู่ในลักษณะ
กองทุนภาครัฐที่การบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมที่ปรากฏในการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงานกับ
กรมบัญชีกลาง หรือกระทั้งหน่วยงานที่ต้องการขอ ISO อย่างไรก็ตาม การเลือกเป้าหมายการบริหารความ
เสี่ยง การประเมินระดับความเสี่ยง ความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง การตัดสินใจใช้กลยุทธ์
ในการบริหาร ตัวอย่างความส าเร็จของหน่วยงาน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ COSO ยังคง
เป็นความรู้เชิงเทคนิคที่ควรต้องแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ เป็นอย่างยิ่ง และต้องเข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายพอที่
แกนน าจะใช้กระตุ้นให้สมาชิกในองค์กรเห็นความส าคัญและปฏิบัติได้โดยง่ายด้วยเช่นกัน ซึ่งมีบุคลากรบาง
ท่านน าการบริหารความเสี่ยงไปเป็นผลงานในการขอเลื่อนต าแหน่งทางวิชาชีพของตนเองได้เช่นกัน 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้น ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีความพร้อม   
เชิงประสบการณ์ในระดับสูงในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ เพราะมีวิทยากรในเรื่องดังกล่าวที่เป็นทั้ง      
ที่ปรึกษาในองค์กรต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง  จึงสามารถเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจทั้งเรื่องเป้าหมายของ
องค์กร การบริหารความเสี่ยงเข้าด้วยกัน โดยเน้นการอบรมในลักษณะ “Train The Trainer” ซึ่งผู้เข้า
อบรมจะได้ทดลองจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้วยตนเองและน าไปเผยแพร่ความรู้ต่อในองค์กรของตนเอง 
การอบรมจึงเน้นการให้เทคนิคควบคู่ไปกับวิชาการ นอกจากนั้นศูนย์ฯ ยังมีการให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
หลังการฝึกอบรมแก่ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนี้ 

หลักสตูรนี้ถูกสร้างขึ้นผ่านใตม้ิติการจัดการความรู้ที่สั่งสมมาจากความรู้เชิงประสบการณ์จาก
คณะวิทยากรที่ไดจ้ากการบริการวชิาการให้กับองค์กรต่างๆ ไม่น้อยกว่า 20 องค์กร หลักสูตร
จึงไม่ได้มุ่งเน้นแค่ทฤษฎี แตเ่น้นเทคนิคการจัดท าการบริหารความเสี่ยงแบบ COSO โดยเฉพาะ
การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรและสอดคล้องกับการรับตรวจประเมินจากหน่วยงาน

ตรวจประเมินทั้งประกันคณุภาพ PMQA หรือ Core Team ในหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้เข้า
อบรมจะไดร้ับสิทธ์ิในการขอค าปรกึษากับคณะวิทยากรหลังการอบรมโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย

เพิ่มเตมิ ผ่านช่องทางกลุ่ม Facebook Group ที่ศูนย์ฯ จัดท าข้ึน 
 

 

ติดต่อสอบถามผ่าน 
@mkw8951z 
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2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญในเรื่อง    
การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการน าการบริหารความเสี่ยงไปใช้สร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนาองค์กร 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือพัฒนา
องค์กรและพัฒนาเป็นผลงานเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง   

3. กลุ่มเป้าหมาย  
บุคลากรในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้สนใจเข้าร่วมการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการอบรมและการเข้ารับค าปรึกษา ศูนย์พัฒนา
ทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเปิดรับจ านวนจ ากัด รุ่นละไม่เกิน ๕0 คนเท่านั้น  
 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
1. ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เข้าใจถึงความส าคัญของการประยุกต์

การบริหารความเสี่ยงเพ่ือใช้สร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนาองค์กร (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95) 
2. ร้อยละของจ านวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท า

แผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือพัฒนาองค์กรและพัฒนาเป็นผลงานเพ่ือความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
ตนเองทีเ่พ่ิมข้ึนสูงกว่าก่อนเข้าฝึกอบรมฯ (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90) 

 

5. ระยะเวลาในการด าเนินงานและสถานที่ด าเนินการ 
วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม 25๖๑ ณ ห้อง ๒01 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

6. รูปแบบการจัดอบรม/วิทยากร 

  ใช้การบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 
โดยวิทยากรจากศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

7. การรับสมัคร 
  7.1 การส่งใบสมัคร  
    ผู้สนใจสามารถ กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ใบน าฝาก     
Pay-In Slip (กรุณาระบุชื่อผู้สมัคร และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับในใบน าฝากเงินเพ่ือความสะดวก    
ในการตรวจสอบ) ทางโทรสาร มาที่ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หมายเลข                 
02-668-9411  หรือทาง E-mail : hcd_sdu@hotmail.com พร้อมแจ้งการส่งที่หมายเลขโทรศัพท์       
02-241-654๓-5 ต่อ 690๐, 690๕ หรือ 6909 / โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๘๘๑-๒๔๖๘ หรือ      
064-294-5351 ท่านสามารถติดต่อได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
  7.2 การช าระค่าลงทะเบียน 
    เมื่ อ สมั ค รแล้ วกรุณ าช าระ เงิน ค่ าล งทะ เบี ยน โดยการโอนผ่ าน ธน าคาร  ณ 
ธนาคารกรุงไทย ประเภท บัญชีออมทรัพย์ สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี โครงการอบรมศูนย์
พัฒนาทุนมนุษย์  เลขที่บัญชี 059-0-22534-0 กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ
ก่อนถึงวันอบรมในแต่ละรุ่นไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
อบรม 3 วันก่อนการอบรม (www.hcdsuandusit.com/ www.dusit.ac.th) สอบถามรายละเอียด โทร. 
02-241-654๓-5 ต่อ 690๐, 690๕ หรือ 6909 / โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๘๘๑-๒๔๖๘ หรือ ๐๙๑-
๘๔๙-๓๔๕๒ 
 

http://www.hcdsuandusit.com/
http://www.dusit.ac.th/
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8. งบประมาณแยกตามกิจกรรม 
           ค่าลงทะเบียนประกอบการฝึกอบรม คนละ ๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ประกอบด้วย 
  1. ค่าใช้จ่ายทางวิชาการ ประกอบด้วย ค่าวิทยากรบรรยาย และค่าผู้ช่วยวิทยากรในการ      
(ผู้ช่วยวิทยากร 1 ต่อ ผู้เข้าอบรม 10 คน) Flipchart ค่าชุดเอกสารฝึกอบรมทั้งหมด  
  2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ๒ มื้อ     

3. ค่าเอกสารการฝึกอบรมที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ เอกสาร Presentation ในการอบรม เอกสารสรุป
เนื้อหาย่อในการอบรม แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตพัฒนาขึ้น 
สมุด ปากกา ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม รวมถึงแบบฟอร์มและอุปกรณ์ ในการ 
Workshop อ่ืนๆ เช่น Notebook, Flipchart เป็นต้น 

  4. ค่าวุฒิบัตรส าหรับผู้ผ่านการอบรม 
 ๕. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการอบรม เช่น การจัดท า Facebook Group ให้เป็นช่องทางการ
ติดต่อกับคณะวิทยากร และเป็นช่องทางการ Download เอกสารในการอบรมทั้งหมด 
 

9. การประเมินผลการอบรม  
  พิจารณาจากด้านระยะเวลา โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องมีระยะเวลาในการอบรม ไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ 80 จึงจะได้รับวุฒิบัตรในการฝึกอบรม และผู้เข้ารับการอบรมต้องจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง
แล้วเสร็จอย่างน้อย ๑ ประเด็นในการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญในการจัดท าการ

บริหารความเสี่ยง รวมถึงการน าการบริหารความเสี่ยงไปใช้สร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนาองค์กร 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือพัฒนาองค์กร

และพัฒนาเป็นผลงานเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในจัดท าแผนการบริหารความ

เสี่ยงให้กับเพ่ือนร่วมงานของตนเองได้  
 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถน าองค์ความรู้ด้านจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง
ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการและความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองได้ 
 

11. หน่วยงานผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ติดต่อประสานงานโครงการ: นางสาวจิตรลดา ผลนิล เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม โทร. 

02-241-654๓-5 ต่อ 690๐, 6905 หรือ 6909 / โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๘๘๑-๒๔๖๘ หรือ     
064-294-5351 
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ก าหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)  

ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรรุ่นที่ 1” 
ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 
 

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐  น.     ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรม 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.      การบรรยายเรื่อง 
                 เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคของการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาองค์กร 

 ความรู้เบื้องต้นในการบริหารความเสี่ยงเพ่ือการพัฒนาองค์กร 
 กระบวนการ เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและการประเมิน

ระดับความ (Degree of Risk) เสี่ยงตามแนวทาง COSO  
 ความเชื่อมโยงของทิศทางการด าเนินงานองค์กรกับการตั้งเป้าหมาย

ในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการตรวจรับการประเมิน
คุณภาพการด าเนินงานขององค์กร ทั้ง การประกันคุณภาพ PMQA  

 ความเชื่อมโยงและบูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
กระบวนการการจัดการความรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า 
(Routine to Research: R2R) 

 กลยุทธ์การตอบสนองความเสี่ยงและ Cost and Benefit Analysis 
 กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่น่าสนใจของ

กระทรวงพาณิชย์ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 กรณีศึกษาการการบริหารความเสี่ยงเพ่ือการพัฒนาองค์กร 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.      Workshop 
  การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ COSO 

 จัดกลุ่ม Workshop การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงตาม
หลักการ COSO โดยมีวิทยากรเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษา และศูนย์ฯ 
ได้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์  Notebook และไฟล์ เอกสาร
แบบฟอร์มให้กลุ่มของผู้เข้าอบรมได้ใช้จัดท าผลงานน าเสนอ  

 ตัวแทนกลุ่มน าเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ COSO 
อย่างน้อยหนึ่งประเด็นของปัจจัยเสี่ยง 

 วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ    
 

เวลา 16.00 – 16.30 น.            มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ท่ีผ่านการอบรม 
 

วิทยากร : ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

หมายเหตุ :          1. ก าหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และมีการท าข้อสอบ Pre-test                            
และ Post-test 

   2. เวลา 10.30 - 10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
  3. เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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ท าเนียบวิทยากร 
 

1. วิทยากรหลัก 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ 

รองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development 
Centre: HCD) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 อาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรการวิจัยและประเมินผล 

ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 อาจารย์พิเศษ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการศึกษา 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ   

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
ประวัติการท างานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการฝึกอบรม 

      วิทยากรการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของจังหวัดล าพูน จังหวัดตาก กองทุนส่งเสริม
โรงเรียนในระบบ เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู กองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านัก     
นิติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์เขตราชบุรี ส านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัย
นาฏศิลป์จังหวัดสุโขทัย กรมป่าไม้ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
หลักสูตรนายทหารงบประมาณ กองทัพไทย ส านักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท
ตรวจสอบบัญชีสากลและที่ปรึกษาจ ากัด บริษัทในเครือไทยซัมมิทโอโตพาร์ทอินดัสตรีจ ากัด ท้องฟ้าจ าลอง 
และกรรมการและเลขานุการคณะจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

     
2. วิทยากรประจ ากลุ่มในการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์ นิยม  
อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
และนักวิเคราะห์ด้านผลการด าเนินงานองค์การของ สคร. 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์  
   ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
๓. อาจารย์ ดร.กัญญทอง หรดาล 
   อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 
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สถานที่และบรรยากาศการฝึกอบรม (ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)  
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ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดท า                                             

แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO  
เพื่อผลักดันการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรรุ่นที่ 1” 

 
 

สังกัด หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา............................................................แขวง/ต าบล.................................. 
เขต/อ าเภอ..............................................จังหวัด...............................................รหสัไปรษณีย์........... .............. 
โทรศัพท์...............................................โทรสาร..................................ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้ 
(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง)  

1. ชื่อ..................................................ต าแหน่ง.................... ................มือถือ..................................……… 
2. ชื่อ..................................................ต าแหน่ง........................ ............มือถือ..................................……… 
3. ชื่อ..................................................ต าแหน่ง....................................มือถือ..................................……… 
4. ชื่อ..................................................ต าแหน่ง.................. ..................มือถือ..................................……… 
5. ชื่อ..................................................ต าแหน่ง....................................มือถือ..................................……… 
 

มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรม  
      รุ่นที่ ๓  วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม  25๖๑ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

อาหาร   ทั่วไป    มังสวิรัต    เจ   มุสลิม 
จองที่จอดรถ  ไม่จอง    จอง ทะเบียนรถ.............................................................. 
 

( ลงชื่อ )......................................................ผู้แจ้งรายชื่อ 
(.......................................................)   

ต าแหน่ง.....................................................................  
วิธีการช าระเงิน 
        โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย “โครงการอบรมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์” ประเภทบัญชีออม
ทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๕๙–๐–๒๒๕๓๔–๐ เมื่อวันที่ ...........................จ านวนเงิน.......................บาท 
 ** กรุณาส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่  02-668-9411 หรือ ทาง E-mail : 
hcd_sdu@hotmail.com พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม เบอร์โทรศัพท์ จ านวนเงิน สอบถามรายละเอียดที่ 
02 -241 -654๓ -5 ต่อ 6900 , 690๕ หรือ 6909 / มือถือ ๐๘๖ -๘๘๑ -๒๔๖๘   หรือ            
064-294-5351  

**รับผู้เข้าอบรมจ านวนจ ากัดประมาณ 50 คน ให้สิทธิ์ผู้ลงทะเบียนตามล าดับก่อนหลัง/ รับ
ใบเสร็จรับเงินได้ในวันอบรม  
 

หมายเหตุ :  1. การช าระเงินผ่านทางธนาคาร ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
  2. ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้จัดท าเฟซบุ๊ค (Facebook) ส าหรับการฝึกอบรมนี้ไว้ เพื่อเป็น

ช่องทางให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าถึงไฟล์เอกสารต่างๆของการฝึกอบรม รวมถึงการ
ติดต่อขอรับค าปรึกษากับวิทยากรหลังการฝึกอบรมนี้เสร็จสิ้น 

                  

ติดต่อสอบถามผ่าน 
@mkw8951z 
 
 

 


